BASES LEGALS DE LA CAMPANYA “AQUEST SANT JORDI VES AL TEATRE AMB BISCA”
D’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CASTELLBISBAL.

Mitjançant les bases que a continuació s'inclouen (les "Bases"), l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE
CASTELLBISBAL (amb domicili en Carrer Sant Joan, 2. 08755 Castellbisbal, Barcelona i amb NIF número G60976529 i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 59.064.
(d'ara endavant referida com "BiSCA")) estableix les normes reguladores per les quals es regeix la promoció
"Aquest Sant Jordi ves al Teatre de la mà de BiSCA” (d'ara endavant la "Promoció"), en la qual es regala
una entrada doble per anar a veure l’obra “Lèon” el pròxim 23 d’abril de 2022 a les 20.30 hores a l’Auditori
Els Costals de Castellbisbal als consumidors que comprin els productes i/o serveis a un mínim de 3
establiments adherits a BiSCA per un valor total mínim de 60€ i que es regeix per les presents bases legals.
El fet de participar en la promoció implica necessàriament l’acceptació de les presents bases legals.
1.

OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

La Promoció ha sigut desenvolupada exclusivament per a la promoció dels productes i serveis dels
establiments adherits a BiSCA.
2.

ÀMBIT

La present promoció se desenvoluparà a nivell nacional i només per a residents del territori espanyol.
Podran participar les persones majors de 18 anys residents legalment a Espanya.
3.

TERMINI

El període per poder participar en la Promoció és des del 30 de març de 2022 fins al 14 d’abril de 2022,
ambdós inclosos.
4.

AMPLIACIÓ TERMINI

El període promocional no podrà ser ampliat i les entrades que no es puguin regalar seran retornades al
departament de cultura de l’Ajuntament de Castellbisbal perquè les puguin posar a la venda a partir del
mateix 14 d’abril de 2022. En cas que s’esgotin abans, però, BiSCA ho anunciarà als consumidors a
través de les xarxes socials i la web www.bisca.cat.
5.

COMUNICACIÓ.

BiSCA comunicarà la promoció a través de materials de comunicació (cartells) en els punts de venda, en
la web www.bisca.cat i a les xarxes socials.
6. PARTICIPANTS
Podran participar en la Promoció i rebre 1 entrada doble, tots aquells consumidors majors de 18 anys
que hagin adquirit un producte o servei d’un mínim de tres establiments adherits a BiSCA i que
participin d’acord a la mecànica de la Promoció establerta en les presents Bases.
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La mera participació en la Promoció implica l’acceptació de la totalitat de les Bases.

7.

MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

L’horari per poder obtenir el regal de la Promoció és de dilluns a divendres de 10h a 13.30h excepte festius
i els dilluns de 18.00 a 19.00h.
El lloc on s’entregarà el regal de la Promoció serà BiSCA, a l’Espai de la Plaça, Carrer Sant Joan, 2. 08755
Castellbisbal.
Per l’entrega, durant aquest horari, de tiquets, rebuts o factures de compres fetes des del 30 de març i
fins al 14 d’abril de 2022, ambdós inclosos, a un mínim de 3 establiments adherits a BiSCA, amb un
import mínim total de 60 euros, BiSCA regalarà una entrada doble.
El mínim a presentar per tenir dret a una entrada doble és de 3 tiquets de 3 establiments diferents
que sumin un import mínim de 60 euros.
Aquesta promoció està limitada a 50 entrades dobles i només és vàlida fins a esgotar existències o en
el seu defecte fins a la data de finalització de la campanya que és el 14 d’abril de 2022. Màxim una
entrada doble per DNI. S’haurà de presentar el DNI per verificar nom i telèfon de la persona.
Mai s’entregarà més d’una entrada doble per persona i DNI.
Si el comprovant que s’entrega és un rebut o factura, BiSCA es reserva el dret de demanar les dades
personals mitjançant documentació acreditativa oficial (DNI, Passaport o carnet de conduir) per
comprovar que no existeix frau i que no es tornen a fer servir els mateixos rebuts i/o factures per
aconseguir més unitats amb els mateixos tiquets.
BiSCA quedarà exempta de qualsevol responsabilitat en cas de pèrdua o trencament.

8.

RESTRICCIONS D’ US

Es responsabilitat de l’usuari disposar de la documentació necessària i complir tots aquells requisits
necessaris per poder gaudir del seu regal.
Els regals de la present Promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració, venda, compensació
o bescanvi pel seu valor monetari ni per un altre regal.
9.

INFORMACIÓ

Els participants que vulguin sol·licitar informació sobre la promoció podran enviar les seves consultes
sobre la mateixa a través del correu electrònic bisca.castellbisbal@gmail.com. Les respostes es donaran
durant el mateix horari d’obtenció del regal de la Promoció.
El fet de participar en la Promoció implica necessàriament l'acceptació de la política de privacitat del
Lloc web www.bisca.cat. Tot participant garanteix que les dades personals facilitades a BiSCA en el marc
d'aquesta Promoció són veritables i exactes. BiSCA no es fa responsable dels errors o inexactituds que
puguin existir en les dades facilitades en el curs de la Promoció pels participants, que impossibiliti la seva
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identificació i/o localització i/o el lliurament dels regals.
BiSCA no es fa responsable de qualsevol anomalia en l'operativitat del lloc web i/o de qualsevol altre
element relacionat amb la Promoció que per causes tècniques, o d'una altra naturalesa, alienes a BiSCA
pogués interrompre, suspendre o impedir el desenvolupament i/o participació en la present Promoció
i/o lliurament dels regals
10. ESTABLIMENTS ADHERITS A BISCA
Es podran presentar tiquets, rebuts i factures de pagament de compres fetes (de productes i/o serveis)
en qualsevol dels següents establiments adherits a BiSCA (ordenats per sectors).
• Alimentació-dietètica-supermercats
BonÀrea
Caprabo Castellbisbal
Carnisseria Xarcuteria Rovira "Cal Quinto"
Carns de Qualitat Castellbisbal
El Rebost de la Natura
La Fruiteria Mon & Mon
Masia Can Costa Fruites i Verdures
New York Alimentación
Suma Castellbisbal
Tubifruit
• Assegurances
Advanç Assegurances
Mapfre Castellbisbal
• Automoció-mecànica
Autobike J. Aixalà
Moto Auto Juni
• Bars-restaurants-cafeteries
Bar El Parador
Bar La Lluna
Bar La Plaça
Bar Restaurant Llibertat
Cafeteria Leiva
Dicky Lounge Bar
Diver's Restaurant
Frankfurt CB
La Botzegada
La Jijonenca.
Mc Döner Kebab Pizzeria
Milú Fleca i Llaminadures
Pica i Pa degustació
Restaurant Cal Pupinet
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Restaurant Masia Can Campanyà
Rostisseria Tasta'm
• Benzineres
Benzinera Castellbisbal
• Construcció-reformes-material
Instal.lacions Blancper 3000
Obras y reformas JP-Obref
Stil Interior
• Copisteria-informàtica-llibreria-papereria-desenvolupament web
Inforsoft
La Barretina
Marc Pi Sardà
Marges Impressió Digital
• Educació-formació
Acadèmia La Potaroja
Aula 19
Autoescola Castellbisbal
Castellbisbal School
Centre d'Anglès Castellbisbal
Educa't Castellbisbal
Kids&Us Castellbisbal
Llar d'Infants Nostre Jardí
• Esports-lleure infantil
Balloon Festes
Budokan Castellbisbal
Gimnasio i Club de Boxa Castellbisbal
Imperium Boxing Club
• Farmàcies
Farmàcia Anna Gracia
Farmàcia Escudero
Farmàcia Gaudí 16
Farmàcia Laura Pedró
• Ferreteries, drogueries i perfumeries.
Ferreteria Ind. A. Esquerda
Ferreteria i drogueria Roure Juni
Ferreteria Sanahujes
•

Floristeries
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Floristalia
• Fotografia
Estudio 33 Fotografia
• Loteria
Loteries Castellbisbal. Administració nº1.
• Mobles-electrodomèstics
Confort Castellbisbal
• Perruqueries
Aída Perruqueria
Joel Beauty Salon
Perruqueria Mercè
Perruqueria Noha
Perruqueria StilEva
Tint's Perruqueria i Estètica
• Roba i complements
Bambú
Ca La Montse
Calaix de l'Àvia
Joieria Rellotgeria Puig Alsina
La Gata i el Belitre
Sabateria l'Artesà
• Salut i estètica
Alquímia Centre d'Estètica
Anam Cara Centre de teràpies alternatives
Centre Mèdic Castellbisbal
Centre Mèdic Integral Castellbisbal
Clínica Art Dental
Clínica Dental Castellbisbal
Clínica Dental Gaudí
Dianelys Moreno, Imagen Belleza y Salud
NG Medicina Estética
Òpal Beauty Center
Òptica Castellbisbal
Òptica Novavisió

11. DRETS D’IMATGE
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L’acceptació del regal per part del consumidor implica la seva autorització expressa i gratuïta a favor de
BiSCA per fer servir i emetre la seva imatge, nom i/o veu en qualsevol mitjà, suport o format i a través de
qualsevol sistema, procediment o modalitat existents de comunicació (en modalitat enunciativa no
exhaustiva, la televisió hertziana, per cable, televisió per Satélite, tot això amb independència de si és
analògica o digital, gratuïta o de pagament, explotació videogràfica, per Internet, etc.) en qualsevol activitat
publico-promocional relacionada amb la Promoció en la qual ha resultat beneficiari.
Aquesta cessió es realitza per tot el mon i sense limitació temporal, i amb renúncia expressa a qualsevol
reclamació posterior, judicial o extrajudicial a Associació de Comerciants de Castellbisbal o a qualsevol altra
persona física o jurídica cessionària dels drets del vídeo, derivada de la gravació muntatge, emissió o
explotació del mateix.
La present cessió no genera drets de remuneració o algun beneficia a favor del/la beneficiari/a amb
excepció feta de l’entrega del regal atorgat. En cas de negativa, perdrà el dret a gaudir del regal.
12. PROTECCIÓ DE DADES, PRIVACITAT I DRETS DELS INTERESSATS
Conforme al que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), així com el que es disposa en la
normativa nacional sobre aquesta matèria, l'informem que les dades personals facilitades seran
responsabilitat de l'entitat ASSOCIACIO DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL i seran utilitzades amb la finalitat
de realitzar accions i comunicacions comercials i de màrqueting per a informar i fidelitzar clients. Tot això
sota la legitimació atorgada per Consentiment i signatura de la persona, Interès legítim, Execució d'un
contracte. No se cediran dades a tercers excepte obligacions legals. No obstant això és possible que
determinats encarregats del tractament externs puguin accedir a les seves dades per a la necessària
prestació del servei. Quant als seus drets, podrà reclamar davant l'Autoritat de Control Nacional i en tot
moment accedir, rectificar i suprimir les seves dades, limitar-los o fins i tot oposar-se al seu tractament,
sol·licitar la seva portabilitat a altres responsables, enviant-nos una comunicació dirigida a Carretera SANT
JOAN, 2, CP 08755 CASTELLBISBAL, Barcelona, o bé enviant-nos un email a bisca.castellbisbal@gmail.com.
Finalment, pot consultar la informació addicional i detallada sobre la nostra política de Protecció de dades,
mitjançant comunicació dirigida a la nostra adreça postal.
Tanmateix, si es considera que no s’ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets davant els
responsables de les Dades personals, pot contactar amb bisca.castellbisbal@gmail.com i/o presentar una
reclamació davant l’Agència Española de Protecció de Dades mitjançant la seva pàgina web www.agpd.es.
13. MODIFICACIONS I/O ANNEXES
BiSCA es reserva el dret de modificar, si calgués, les condicions d'aquesta Promoció per altres similars,
donant-li a la modificació el mateix grau de publicitat que a la present. Si causes de força major fessin
necessari ajornar o anul·lar la Promoció, es farà constar en les presents bases, per la qual cosa convidem a
consultar-les amb posterioritat a la participació.
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14. DRET D’ELIMINACIÓ DE PARTICIPACIONS FRAUDULENTES.
BiSCA es reserva el dret d'eliminar justificadament a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon
funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present Promoció.
15. CAUSES D’ELIMINACIÓ D’UN PARTICIPANT DE LA PROMOCIÓ

La present Promoció pretén donar igualtat d'oportunitats entre els consumidors participants, per la
qual cosa hauran de respectar-se estrictament les normes de la bona fe. Qualsevol utilització abusiva
o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la pèrdua del dret a participar en la Promoció.
S'entendrà amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, que es produeix frau, quan:
1. S'intentin bescanviar tiquets, rebuts o factures bescanviades i duplicades amb anterioritat per la
mateixa Promoció.
3. L'usuari es registri aportant dades falses o que no es corresponen amb la seva identitat.
La constatació de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant la Promoció, suposarà l'eliminació
automàtica del participant en aquesta.
En cas de constatar les citades irregularitats BiSCA es reserva el dret d'exercitar les accions oportunes
contra els infractors.
16. ALTRES NORMES DE LA PROMOCIÓ

BiSCA es reserva la facultat d'adoptar quantes mesures resultin oportunes per a evitar qualsevol
conducta de la qual BiSCA sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de
la present Promoció o en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, que
la seva primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret al regal
que eventualment hagués obtingut.
En participar en aquesta Promoció l'usuari reconeix i accepta que els drets de propietat industrial i
intel·lectual sobre la web www.bisca.cat i sobre els materials de publicitat d'aquesta promoció
corresponen a BiSCA. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació no autoritzada
de la web així com de qualssevol materials publicitaris o promocionals constitueix una infracció dels
drets de propietat intel·lectual del titular.
BiSCA no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards o qualsevol
altra circumstància imputable a tercers que pugui afectar el gaudi dels regals.
BiSCA no es responsabilitza dels errors, incidents o perjudicis que puguin produir-se en el
desenvolupament de la Promoció i que siguin imputables a terceres entitats que la gestionin.
Els usuaris que hagin obtingut 1 entrada doble mitjançant aquesta campanya i que per causes de força
major o per un canvi de planificació o per qualsevol assumpte de caire personal no les puguin gaudir
ni regalar a algú que les pugui aprofitar, es comprometen al retorn de la mateixa a BiSCA abans del 14
d’abril de 2022 a les 13.30 hores, perquè BiSCA les pugui retornar al departament de Cultura de
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l’Ajuntament de Castellbisbal perquè es puguin tornar a posar a la venda i així les puguin aprofitar
altres ciutadans que vulguin gaudir de l’obra i no puguin en cas de trobar-se exhaurides. BiSCA es
reserva el dret de no tornar a deixar participar en aquest tipus de campanyes a les persones que no
facin cas d’aquest punt i que finalment hagin deixat la butaca buida sense avisar ni retornar les
entrades obtingudes sense una justificació degudament motivada.
17.

DIPÒSIT DE LES BASES.

Las Bases d’aqueta Promoció estan disponibles en la web www.bisca.cat perquè els participants puguin
informar-se de les condicions de la mateixa.
18. REGALS
BiSCA no es responsabilitza de l’ús que del regal promocional realitzin els consumidors però queda
prohibida la comercialització i/o venda dels regals promocionals.
19. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
La present promoció es regeix pel que s'estableix en les presents bases legals i en defecte d'això pel que
s'estableix en la legislació espanyola.
En cas de suscitar-se problemes o incidències en la interpretació de les presents bases o en el
desenvolupament de la Promoció, s'estarà als criteris que apliqui BiSCA, sotmetent-se en cas de conflicte
als Jutjats i Tribunals de Barcelona.
20. ACEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES
La mera participació en aquesta Promoció suposa l'acceptació de les presents Bases i del criteri de BiSCA
quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada d'aquesta.
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